Carnavalul de la Venetia Buchet de Martisor
Venetia, Italia

Descriere Carnavalul de la Venetia - Buchet de Martisor 3*, Venetia, Italia
Budapesta - Viena - Graz - Padova - Venetia - Verona - Sirmione - Postojna - Ljubljana - Budapesta
Ziua 1. BUCURESTI - BUDAPESTA (cca. 795 km)
Plecare din Bucuresti, la ora 06:00 din parcarea de la Academia Militara Universitatea de Aparare Carol I - acces
dinspre statia de Metrou Eroilor), spre Sibiu - Arad - Budapesta. Seara va propunem optional (20 €/pers.) o croaziera pe
Dunare la Budapesta, prilejul perfect pentru a admira principalele obiective ale capitalei Ungariei - Parlamentul, Insula
si Podul Margareta, Bastionul Pescarilor si Biserica Matias, Podul cu Lanturi, Universitatea, Podul Elisabeta si Podul
Libertatii. Cazare la Budapesta.
Ziua 2. VIENA - GRAZ - PADOVA (cca. 760 km)
Mic dejun. Continuam spre Austria pentru a explora impreuna Viena. Incepem cu un tur panoramic si admiram cele
mai cunoscute atractii aflate pe Ringstrasse, avem astfel posibilitatea de a admira si fotografia - Observatorul
Astronomic Urania, cladirea fostului Minister Regal si Imperial de Razboi, Posta, Opera, Piata Maria Terezia, Teatrul,
cladirea Parlamentului, Primaria, Biserica Votiva si Bursa. Apoi pietonal, trecand prin complexul Palatului Imperial
Hofburg, ce imbina incantatoare stiluri arhitecturale, ajungem in piata centrala pentru o vizita la Catedrala Sfantul
Stefan. Parasim orasul si pe traseul spre Padova ne oprim optional (10 €/pers.) in Graz, aici pornim turul nostru
pietonal de langa Opera si ne indreptam spre Rathaus (Primarie). Dupa aceasta plimbare relaxanta si interesanta
continuam spre cazarea din zona Padova.
Ziua 3. PADOVA - VENETIA (cca. 80 km)
Mic dejun. Așteaptă-te la o zi plina, in care vom descoperi impreuna “orasul chemat din adancuri de o vraja”, asa cum
este mentionata Venetia in opera lordului Byron. Deplasare cu autocarul in zona Tronchetto, de unde ne imbarcam
contra cost (se achita la inscriere 12+18 €) in vaporas privat. In aceasta zi vizitam impreuna centrul orasului, care l-a
impresionat inclusiv pe marele Napoleon, acesta numindu-l “cel mai frumos salon al Europei” - Piaza San Marco cu
Biserica omonima, Turnul cu Ceas, Procuratiile, Santa Maria della Salute si imaginea emblematica a Palatului Dogilor cu
faimoasa Punte a Suspinelor alaturi de Podul Rialto sau o plimbare cu vaporeto spre Insula Murano ne vor transpune
intr-o atmosfera de poveste. Intoarcere pentru cazare în acelasi hotel din zona Padova.
Ziua 4. PADOVA - VERONA - SIRMIONE (cca. 180 km)
Astăzi, după micul dejun plecam spre Verona, orasul nemuritorilor eroi indragostiti Romeo si Julieta, dar si a
inegalabilului poet si filozof Dante Aligheri, pe parcursul caruia descoperim zidurile misterioase ale Arenei (anticul
amfiteatru), Primaria si Piata Bra, Piata Erbe Palatul si Mormintele Scaligerilor si ingusta si cocheta artera comerciala
Mazzini, ce ne poarta pasii spre Casa Julietei, unde respectand legenda locala si atangand statuia acesteia, ne
asiguram revenirea in acest superb oras, si garantia norocului in dragoste. Timp liber la dispozitie in Verona, sau
excursie optionala (15 €/pers.) la Sirmione - Lacul Garda, fasie de pamant ce merge spre mijlocul lacului, unde ne
oprim pentru o plimbare si o delicioasa inghetata. Intram in atmosfera acestei locatii exclusiviste, apreciata de diverse
personalitati, printre care ii mentionam pe membrii familiei nobiliare Borgia si vestita soprana Maria Callas. Castelul
Scaligeri si Vila Catulo sunt cateva dintre atractiile acestui loc superb. Intoarcere pentru cazare la acelasi hotel în zona
Padova.
Ziua 5. PADOVA - Pestera POSTOJNA - LJUBLJANA - BUDAPESTA (cca. 760 km)

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (26.09.2022 00:50)

Mic dejun. Plecare spre Pestera Postojna, una dintre cele mai mari complexe carstice europene, care se remarca prin
bogatia speleotemelor. Locul l-a inspirat pe Dante Aligheri in descrierea Infernului din celebra sa Divina Comedie.
Deplasarea continua spre Budapesta iar pe traseu optional (15 €/pers.) vizitam pietonal capitala Sloveniei Ljubliana
pentru a descoperi farmecul orasului ce isi datoreaza in mare parte aspectul arhitectului Joze Plecnik. Imortalizam
cateva dintre atractiile acestui frumos oras - Podul Dragonilor, Catedrala Sfantul Nicolae, Palatul Arhiepiscopal,
Primaria, Podul Triplu, Biserica Franciscana si Cetatea. Apoi urmand pe autostrada malul lacului Balaton, cel mai mare
lac din Europa centrala, continuam traseul nostru spre Budapesta. Pentru a marca cum se cuvine finalul unei excursii
reusite, va propunem optional (35 €/pers.) o seara ungureasca plina de savoare, cu muzica folclorica si cina
traditionala. Cazare in zona Budapesta
Ziua 6. BUDAPESTA - ARAD -SIBIU -BUCURESTI (cca. 795 km)
Mic dejun. Pornim spre România. Sosim la București după ora 23:30, în funcție de trafic și de durata formalităților din
frontieră

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (26.09.2022 00:50)

